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Návaznost podvýzvy MAS na výzvu IROP

• https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-

Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

• VÝZVA Č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

• Výzva MAS Vyhlídky, z.s. – 1.1.5. Kvalitní střední vzdělávání

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela


Návaznost podvýzvy MAS na výzvu IROP



Základní informace k výzvě

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 16. 9. 2019

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 16. 9. 2019

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2019 (14:00)

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu:

• 2 684 216,050 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 684 216,05 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



Typy podporovaných projektů

• stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro 
přivedení inženýrských sítí,

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb.)

• pořízení vybavení budov a učeben

Podpora může být poskytnuta ve vazbě na:

• klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory); 

• budování bezbariérovosti škol;

• ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit 
kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. !!!



Oprávnění žadatelé

• kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji,

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

• nestátní neziskové organizace

• církve

• církevní organizace

• organizační složky státu

• příspěvkové organizace organizačních složek státu

• školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy

• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 



Cílové skupiny

• osoby ohrožené sociálním vyloučením

• osoby sociálně vyloučené

• osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

• pedagogičtí pracovníci

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb

• žáci (studenti) 



Proces hodnocení projektů

1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Pokud splní kritéria přijatelnosti a formální 
náležitosti                      věcné hodnocení.

• provádí pracovníci MAS

• do 5 prac. dnů od registrace žádosti

• žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 prac. dnů od vyzvání)

• Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů od ukončení kontroly)

2. Věcné hodnocení

• Provádí Hodnotitelská komise

• MAX. počet bodů může být 50.

• Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

• Při shodě je vybrán projekt, který byl podán dříve!



Proces hodnocení projektů

• Výstupem hodnocení seznam projektů seřazený sestupně podle počtu 
dosažených bodů.

• Seznam projektů je předložen ke schválení Výkonné radě.

• Výsledkem jednání Výkonné rady seznam podpořených, náhradních a 
nepodpořených projektů.

• Rozhodovací orgán nesmí měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu.

• Závěrečné ověření způsobilosti projektu provádí CRR.

• Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.



Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria formálních náležitostí
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě

• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 

žadatele

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS

Kritéria přijatelnosti
• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

• Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.4 a 

výzvu MAS

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

• Projekt respektuje stanovené hranice celkových způsobilých výdajů 

uvedených ve výzvě MAS

• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy MAS

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

• Výsledky projektu jsou udržitelné.

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP

• Projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS Vyhlídky na období 

2014-2020

Specifická kritéria přijatelnosti:
• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 

realizaci a udržitelnosti projektu.

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání.

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy.

• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020.

• Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin



Kritéria věcného hodnocení

• Velikost obce/města, ve kterém se školské zařízení nachází (podle počtu obyvatel)

• Výstupy z projektu budou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 
mládeže nebo spolupráci s dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží

• Stanovení rizik a jejich eliminace

• Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí:

• komunikace v cizích jazycích

• technické a řemeslné obory

• přírodní vědy

• práce s digitálními technologiemi



Povinné přílohy

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklad o právní subjektivitě

4 Studie proveditelnosti

5 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

6
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní

řízení

7
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením

ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

8 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

9 Položkový rozpočet stavby

10 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

11 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

12 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení



Systém ISKP



















Dotazy?



Děkujeme za pozornost


